
 سند فرابخشي مديريت منابع آب
بيني شده در اسناد  مجموعه اقدامات اساسي الزم براي تحقق اهداف پيش

 توسعه بخشي و فرابخشي
  هيأت وزيران١١/٥/١٣٨٤هـ مورخ ٢٤٨ت/٢٩٠٩٨نامه شماره  تصويب

 
 )فرابخشي( مديريت منابع آب -٦-٤

 وري آب  افزايش بهره-الف
 ر واحد مصرفي آبافزايش ارزش افزوده به ازاي ه -
 افزايش آارايي و آاهش تلفات در آليه مراحل زنجيره استحصال تا مصرف -
سازي و تأمين آب با طرحهاي  همزماني و هماهنگي در اجراي طرحهاي ذخيره -

 هاي آبياري و زهكشي، آبرساني به شهرها و صنايع و طرحهاي مكمل آب شبكه
راضي آشاورزي با اولويت اراضي پايين دست سازي ا اصالح، تجهيز، نوسازي و يكپارچه -

 سدهاي ساخته شده و در دست ساخت
 بهبود مديريت مصرف آب آشاورزي -
به (تحويل حجمي آب براساس سند ملي آب و توجه ويژه به الگوي زماني بهينه مصرف  -

 برداري از تأسيسات آبي و طرحهاي تأمين آب در بهره) ويژه در آبياري
 اري تكميلي براي آشت ديمامكان سنجي آبي -
با توجه به » مطلوب و ضرور«تعيين و آاربرد الگوي مصرف بر اساس رعايت مصرف  -

  آشورشرايط جغرافيايي و آب و هوايي
وضع مقررات الزم و فراهم نمودن (بازچرخاني و استفاده از منابع آب غيرمتعارف  -

 )هاي فني و عملي استفاده مجدد از آب زمينه
نظير سيستمهاي دوگانه و آب (هاي نوين تأمين و توزيع آب شرب  امانهايجاد س -

 )بندي در مناطق فاقد آب با آيفيت باال بسته
  آشورافزايش سهم بخش صنعت از آل مصرف آب براي تأمين نيازهاي توسعه صنعتي -
اولويت بخشي به اعمال روشهاي فراگير مديريت تقاضا و مصرف آب نسبت به مديريت  -

 ن آب در تخصيص منابع ماليتأمي
 اعمال مديريت توأمان عرضه و تقاضا و هماهنگي در مديريت تأمين و مصرف آب -
 هاي مرزي و مشترك مهار و آنترل منابع آب حوضه -

 
  حفاظت و پايداري آمي و آيفي منابع آب-ب
 هاي با بيالن منفي و آيفيت نامناسب  تعادل بخشي آبخوان -
 اي اي و سازه غذيه و برداشت از طريق تمهيدات غيرسازهايجاد تعادل بين ت -
انتخاب الگوي مناسب توسعه در مناطق با محدوديت آب نظير توسعه صنعت محور،  -

 اي واجد ارزش اقتصادي باال صنايع با نيازآبي آم، خدمات و آشت گلخانه
 از آبهاي افزايش منابع در دسترس براي ترميم منابع آبي از طريق استفاده تلفيقي -

سطحي و زيرزميني، مهار آبهاي خروجي از آشور با اولويت استفاده از منابع آبهاي 
مشترك، تغذيه مصنوعي، پخش سيالب، سدهاي زيرزميني و  بكارگيري روشهاي نوين 

 استحصال آب
نظور هاي آبخيزداري در سدهاي موجود و در دست ساخت به م اولويت در اجراي برنامه -

 جلوگيري از فرسايش و رسوبگذاري و حفظ پوشش گياهي و آاهش سيالب
آوريهاي  هاي شيميايي در محيط هاي آشاورزي از طريق بكارگيري فن آاهش آالينده -

 زراعي و  بيولوژيكي جديد از قبيل عمليات به
 هاي آشاورزي ها در پساب هاي آشت و صنعت به آاهش آالينده الزام مجتمع -



ش پوشش شبكه فاضالب شهري و روستائي و متناسب نمودن ايجاد تأسيسات گستر -
 تصفيه فاضالب جهت استفاده از پساب تصفيه شده

با در نظر گرفتن حق (آننده فاضالب  گذار تصفيه تخصيص پساب تصفيه شده به سرمايه -
 )خريد توسط دولت به قيمت آارشناسي در دشتهاي ممنوعه

برداري تأمين آب شرب با  بع آب و تأسيسات در دست بهرهافزايش ضريب ايمني منا -
سازي  پذير منابع آب سطحي براي مصون هاي آب شرب و مناطق آسيب اولويت حريم چاه

 تأسيسات از خطر ورود آلودگي سريع
 هاي آشور  ها و سواحل و مسيل تعيين بستر و حريم، آزادسازي و حفاظت رودخانه -
 
 ب اصالح ساختار اقتصاد آ-ج
 هاي آبريز  و هزينه آامل آب در هر يك از حوضه تعيين ارزش -
اي آه همگام با اصالح ساختار اقتصادي آشور، متوسط قيمت  گذاري آب به گونه قيمت -

 .به سمت هزينه نهايي بلند مدت ميل نمايد
مصارف پايه شرب، امنيت غذايي و : شامل(ايجاد نظام تخصيص براي مصارف الزامي  -

 ) زيست يطپايه مح
هاي آبريز فرعي در قالب ساز و آارهاي  تخصيص آب به ساير مصارف در هر يك از حوضه -

 )بازار رقابتي(اقتصادي 
 تشكيل بازار آب در جهت تقويت ارزش اقتصادي، تخصيص بهينه و تثبيت حقوق آب -
هاي بخش خصوصي و مشارآت  بخشي در ضوابط و روشهاي جلب سرمايه تنوع -

برداري از طرحهاي عمراني آب و  ران آب در تأمين منابع مالي، ساخت و بهرهبردا بهره
 آشاورزي

 
 آوري و تحقيقات  گسترش آگاهي عمومي و توسعه فن-د
آاربردي، بوم : آوري و تحقيقات با ويژگيهاي گسترش آگاهي عمومي و توسعه فن -

 صرفه و مبتني بر نيازهاي فعلي و آتي به سازگار، مقرون
 )  آنانسازي دانش و ارتقاء مهارت هنگام و به(سازي و تربيت نيروي انساني  ظرفيت -
و ) آوري و دانش فني به آشور انتقال فن(آوري نوين جهاني  دستيابي به روشها و فن -

 هاي جهاني سازي با روند سريع پيشرفت همگام
 هاي مرتبط انجام تحقيقات آاربردي در زمينه -
 


